كارشناسان و كارشناسان ارشد طرحهاي مطالعاتي
رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

مدرك 1

1

محمد حسين رحيمي

كارشناس مسئول منابع آب

كارشناسي زمين شناسي

2

آرش قبادي

3

آناهيتا قبادي

كارشناس مسئول سازه و
مقاوم سازي

كارشناس مسئول سازه و
مقاوم سازي

كارشناسي مهندسي عمران

كارشناسي مهندسي عمران

مهرزاد فالح

كارشناس مسئول محيط زيست

كارشناسي محيط زيست

بنفشه هوشياردل

كارشناس مسئول محيط زيست

كارشناسي محيط زيست

4

بابك عليزاده

5

سيد حسين مدرسي

6

مينا دانايي

كارشناس مسئول پيمان و

مدرك2

كارشناس ارشد آبهاي
زيرزميني

كارشناسي ارشد مهندسي
سازه

رسيدگي

كارشناس مسئول پيمان و

كارشناسي مهندسي عمران -

رسيدگي

آب

دانشجوي دكتري زمين شناسي

-

كارشناسي ارشد مهندسي

-

عمران

كاررشناسي ارشد مهندسي
طراحي محيط زيست

كارشناسي ارشد مهندسي
محيط زيست

كارشناسي مهندسي عمران  -كارشناسي ارشد عمران-سازه
عمران

مدرك3

عكس

هاي هيدروليكي

-

-

-

كارشناسي ارشد مهندسي مالي

-

كارشناس مسئول تامين مالي و
نماينده مديريت در تضمين
كيفيت

كارشناسي مهندسي صنايع

-

كارشناسان و كارشناسان ارشد طرحهاي مطالعاتي
رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

7

مهرزاد فالح

كارشناس مسئول محيط زيست

8

بنفشه هوشياردل

كارشناس مسئول محيط زيست

9

رضا فتاحي

كارشناس مكانيكال

10

فاطمه رشيد

كارشناس مسئول تصفيه خانه

11

احسان محمد رضايي

كارشناس مسئول شبكه

12

محمد رضا لطفي

كارشناس مسئول شبكه

13

مجيد جهانشيري مقدم

كارشناس مسئول شبكه

14

يوسف يوسفي پيرقشالقي

مدرك 1

مدرك2

كارشناسي مهندسي منابع

كارشناسي ارشد مهندسي

طبيعي -محيط زيست

طراحي محيط زيست

كارشناسي مهندسي منابع

كارشناسي ارشد مهندسي

طبيعي  -محيط زيست

محيط زيست

كارشناسي مهندسي مكانيك-

كارشناسي ارشد مهندسي

سياالت

مكانيك-سيستمهاي انرژي

كارشناسي مهندسي بهداشت

كارشناسي ارشد مهندسي

محيط

بهداشت محيط

كارشناسي مهندسي عمران -
آب

كارشناسي مهندسي مكانيك-
سياالت

كارشناسي مهندسي معدن-
استخراج

كارشناس مسئول  GISو نقشه

كارشناس مهندسي عمران -

برداري

نقشه برداري

مدرك3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عكس

كارشناسان و كارشناسان ارشد طرحهاي مطالعاتي
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نام و نام خانوادگي

سمت

مدرك 1

15

ناهيد آهنگ

كارشناس مسئول آبرساني

كارشناسي زيست شناسي

16

مقداد صيفي

كارشناس مسئول شبكه

17

مليحه عارفيمهر

كارشناس الكتريكال

18

محمدرضا اقتصاديان

كارشناس اقتصادي

كارشناسي مهندسي بهداشت
محيط

مدرك2

كارشناسي ارشد مديريت
محيط زيست

-

مدرك3

-

-

كارشناسي مهندسي برق-

كارشناسي ارشد مهندسي

قدرت

برق -قدرت

كارشناس اقتصاد نظري

كارشناس ارشد علوم اقتصادي

-

19

عليرضا سحرخيز

كارشناس جامعه شناسي

كارشناس ارشد چامعه شناسي كارشناس ارشد چامعه شناسي

-

20

محمد اسماعيل ناصحي

كارشناس جمعيت شناسي

كارشناس ارشدجمعيت شناسي

-

21

ساسان گيويان

كارشناس تصفيه خانه

22

علي صادقي كنزق

كارشناس شبكه

كارشناس جامعه شناسي

-

كارشناسي مهندسي مهندسي
عمران -آب

كارشناسي مهندسي عمران -
نقشه برداري

-

-

عكس
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رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

23

عباس بوبه رژ

كارشناس  GISو نقشه برداري

24

محمد رمضاني روشن

كارشناس مكانيكال

25

داريوش رزم پور

26

زهرا مسعودي فر

كارشناس مطالعات پايه

27

رقيه قنبريان تودشكي

كارشناس مطالعات پايه

28

مريم غمنواز سرابي

29

الهام موسوي

30

اسماعيل رجبي

كارشناس قراردادها و ارزيابي
مناقصات

كارشناس متره و برآورد و
اسناد مناقصه

مدرك2

مدرك3

مدرك 1

دانشجوي كارشناسي ارشد ؟

-

-

-

-

-

-

-

كارشناس زيست شناسي

-

-

كارشناسي زمين شناسي

-

-

-

-

-

-

كارشناسي مهندسي عمران-
نقشه برداري

كارشناسي مهندسي مكانيك-
سياالت

كارداني عمران

كارشناسي مهندسي كشاورزي
 -خاكشناسي

كارشناس متره و برآورد و

كارشناسي مهندسي عمران -

اسناد مناقصه

عمران

كارشناس  GISو نقشه برداري

تكنسين نقشه برداري

عكس

كارشناسان و كارشناسان ارشد طرحهاي مطالعاتي
رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

31

الناز اسالمي

كمك كارشناس

مدرك 1

مدرك2

مدرك3

-

-

عكس

